
                              

                

El meu editor de fotos online

[Imatge pròpia]
Objectius 

Localitzar la app més adient als seus interessos
Comentar el per què de la tria
Descobrir els elements bàsics de funcionament
Modificar una fotografia
Compartir-la al bloc del CFA.

Descripció de la proposta 

Hem descobert que treballar amb un editor en línia és més ràpid, més intuïtiu i més operatiu
que  fer-ho  amb  un  programa  instal·lat  prèviament  a  l’ordinador.  En  ser  una  eina  nova,
compartirem amb els companys les troballes i els resultats.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es tracta bàsicament d’un treball de descoberta a partir d’un document localitzat a la pàgina
web  www.bitelia.com on  es  feia  un  comentari  sobre  els  millors  editors  on  line.  Aquest
document el tenen penjat al Moodle.
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La tasca del professor és merament orientadora. Només comenta els elements bàsics que
haurien de trobar en un editor de fotografia (eina retallar, eina de variant de lluminositat,
eina girar, eina afegir)
Cada alumne llegeix l’article, va provant els diferents editors, i finalment en tria un. Ha de
comentar el per què de la tria en una presentació compatida en un document de Google
Drive. i a partir d’aquí se’ls demana que usin almenys 3 elements diferents d’edició, i que els
canvis siguin evidents.
Un cop realitzats els canvis, cal guardar la fotografia editada a la seva carpeta, al pen… un
lloc adequat on puguin localitzar-la ràpidament.
Un  cop  finalitzada  aquesta  tasca,  cal  penjar  la  fotografia  al  bloc  del  CFA,  on  quedarà
constància de la feina feta. També hi pengem el comentari sobre els dos millors editors on
line triats pels alumnes.

Recursos emprats 

Moodle
Google Drive
Editors on line
Bloc del CFA Mollerussa

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballen diferents competències:
C1: Cultura , participació i civisme digital.
C2 Tecnologia, ús de l’ordinador i del S.O.
C3: Navegació i comunicació en el món digital
C4 Tractament de la informació escrita
C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de moviment.
C8: presentació de continguts.

Els continguts que es treballen són variats:
❏ lectura del document informatiu
❏ descoberta del millor editor
❏ elaboració del comentari d’opinió
❏ confecció del document compartit
❏ recerca de la fotografia a editar
❏ selecció de les eines adequades per modificar la fotografia.
❏ desar la fotografia
❏ Penjar la fotografia al Bloc

Alumnat a qui s’adreça especialment
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L’activitat va dirigida a l’alumnat del grup COMPETIC 2, que prèviament ha d’haver treballat
amb un editor de fotografia més complert (tipus Gimp). També pot ser treballada pel grup
COMPETIC 1, com a descoberta de l’edició de fotografia, obviant ja la feina amb el Gimp.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Un treball difícil d’ubicar amb altres àmbits del CFA.
En tot cas cal destacar la importància de poder compartir la feina feta al bloc de l’escola,
doncs serveix com a reclam per a d’altres alumnes que veuen la feina que es fa al altres
cursos, i  també pot animar al conjunt d’alumnes a penjar  produccions pròpies en aquest
mateix bloc.

Avaluació

És l’element més experimental, per part meva. He creat un full d’avaluació al Google Drive,
conegut pels alumnes, que comparteixo instants després de posar-hi les notes. El mostro amb
una captura de pantalla: 

Documents adjunts 

Evidència de la feta acabada: bloc del CFA Mollerussa
Captura de pantalla específica:

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

3 de 4

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://bloccfamollerussa.blogspot.com.es/


                              

                

Autoria

Quim Balaguer Bruguera. COMPETIC 2. C5. Tractament de la Informació Gràfica, Sono i de 
moviment..
CFA Mollerussa
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